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PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos retųjų ligų srities veiksmų
(COM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0726),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 152 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą, pagal kurią Taryba 
kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0455/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A6-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo 
pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Retosios ligos kelia pavojų Europos 
piliečių sveikatai, nes jos yra gyvybei 
pavojų keliančios ar lėtai sekinančios 
mažai išplitusios ir labai sudėtingos ligos.

(1) Retosios ligos kelia pavojų Europos 
piliečių sveikatai, nes jos yra gyvybei 
pavojų keliančios ar lėtai sekinančios 
mažai išplitusios ir labai sudėtingos ligos, 
tačiau kadangi egzistuoja tiek daug 
skirtingų retų ligų rūšių, bendras 
sergančių žmonių skaičius yra palyginti 
didelis.
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Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Patvirtinta Bendrijos veiksmų programa 
dėl retųjų ligų, įtraukiant genetines ligas, 
apimanti laikotarpį nuo 1999 m. sausio 1 d. 
iki 2003 m. gruodžio 31 d. Šioje 
programoje retoji liga laikoma paplitusia, 
jei Europos Sąjungoje iš 10 000 asmenų ja 
serga ne daugiau nei 5 asmenys. 

(2) Patvirtinta Bendrijos veiksmų programa 
dėl retųjų ligų, įtraukiant genetines ligas, 
apimanti laikotarpį nuo 1999 m. sausio 1 d. 
iki 2003 m. gruodžio 31 d. Šioje 
programoje retoji liga laikoma paplitusia, 
jei Europos Sąjungoje iš 10 000 asmenų ja 
serga ne daugiau nei 5 asmenys; šis 
skaičius turi būti vertinamas remiantis 
moksliškai patikrinta statistika. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti dilemų, kylančių dėl ligų, kurių paplitimo rodiklis yra 5,1 arba 5,2 ir t. t. 
asmenys iš 10 000, reikia daugiau lankstumo.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
2 a konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Remiantis šiuo statistiniu paplitimu 
mokslinis komitetas retąsias ligas turėtų 
kruopščiai įtraukti į katalogą ir jį 
reguliariai peržiūrėti, kad būtų nustatytas 
galimo papildymo poreikis.

Or. en

Pagrindimas

Būtina sudaryti retųjų ligų katalogą Europos Sąjungoje.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Paskaičiuota, kad šiuo metu yra 5 000–
8 000 įvairių retųjų ligų, kuriomis serga 6–
8 proc. gyventojų. Kitaip tariant, serga 27–
36 mln. Europos Sąjungos gyventojų. 
Dauguma jų serga rečiau pasitaikančiomis 
ligomis, kuriomis suserga vienas iš 
100 000 ar rečiau.

(4) Paskaičiuota, kad šiuo metu yra 5 000–
8 000 įvairių retųjų ligų, kuriomis serga 6–
8 proc. gyventojų. Kitaip tariant, nors 
retosios ligos kiekviena atskirai yra mažai 
paplitusios, bendras sergančių žmonių 
skaičius yra palyginti didelis, serga 27–36 
mln. Europos Sąjungos gyventojų. 
Dauguma jų serga rečiau pasitaikančiomis 
ligomis, kuriomis suserga vienas iš 
100 000 ar rečiau.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi retosios ligos yra mažai 
paplitusios ir specifiškos, būtinas 
atskiromis ir bendromis pastangomis, 
kuriomis siekiama išvengti didelio 
sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo bei 
pagerinti sergančių asmenų gyvenimo 
kokybę ir jų socialinį bei ekonominį 
potencialą, pagrįstas visuotinis požiūris.

(5) Kadangi retosios ligos yra mažai 
paplitusios, specifiškos ir bendras 
susirgimų jomis skaičius yra didelis, 
būtinas atskiromis ir bendromis 
pastangomis, kuriomis siekiama išvengti 
didelio sergamumo ir pirmalaikio 
mirtingumo bei pagerinti sergančių asmenų 
gyvenimo kokybę ir jų socialinį bei 
ekonominį potencialą, pagrįstas visuotinis 
požiūris.

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. remiantis valstybių narių pateikta
informacija, ne vėliau kaip baigiantis 
penkių metų laikotarpiui nuo šios 
rekomendacijos priėmimo dienos, Tarybai, 
Parlamentui, Socialinių ir ekonominių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
pateikti šio pasiūlymo įgyvendinimo 
ataskaitą, siekiant įvertinti pasiūlytų 
priemonių veiksmingumą ir tolesnių 
veiksmų būtinumą.

1. remiantis valstybių narių pateikta 
informacija, ne vėliau kaip 2012 m. 
pabaigoje, tais metais, kai ji siūlys 
įgyvendinimo veiksmus, Tarybai, 
Parlamentui, Socialinių ir ekonominių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
pateikti šio pasiūlymo įgyvendinimo 
ataskaitą; įgyvendinimo veiksmai, inter 
alia, apima šias sritis: a) biudžeto 
priemones, būtinas siekiant užtikrinti 
Bendrijos retųjų ligų programos 
veiksmingumą; b) atitinkamų pavyzdinių 
centrų tinklų sukūrimą; c) 
epidemiologinių duomenų apie retąsias 
ligas rinkimą; d) ekspertų ir specialistų 
judumą; e) pacientų judumą; ir f) kitų 
veiksmų būtinybės apsvarstymą.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) pranešti, ar jose yra specializuotų 
centrų, ir sudaryti ekspertų sąrašą;

Or. en
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
2 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pritaikyti visai Europos Sąjungai 
bendrą retųjų ligų apibrėžtį, nes šiomis 
ligomis iš 10 000 asmenų serga ne daugiau 
nei 5 asmenys;

(1) pritaikyti visai Europos Sąjungai 
bendrą retųjų ligų apibrėžtį, nes šiomis 
ligomis iš 10 000 asmenų serga ne daugiau 
nei 5 asmenys, skaičių taikant visai 
Europos Sąjungai, tačiau labai svarbu 
žinoti tikslų pasiskirstymą kiekvienoje 
valstybėje narėje; ir sudaryti retųjų ligų 
katalogą bei turėti nuolatinį mokslinį 
komitetą, kuris nustatytų, ar liga gali būti 
laikoma retąja liga netgi jei paplitimas 
didesnis nei sergant 5 asmenims iš 
10 000;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
3 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) į nacionalinius retųjų ligų planus 
įtraukti mokslinius retųjų ligų tyrimus, taip 
pat visuomenės sveikatos ir socialinių 
mokslų tyrimus, skatinančias nuostatas, 
ypač atsižvelgiant į tokių priemonių, kaip 
antai tarpsektorinių infrastruktūrų bei 
konkrečioms ligomis skirtų projektų, 
plėtrą.

(4) į nacionalinius retųjų ligų planus 
įtraukti mokslinius retųjų ligų tyrimus, taip 
pat visuomenės sveikatos ir socialinių 
mokslų tyrimus, skatinančias nuostatas, 
ypač atsižvelgiant į tokių priemonių, kaip 
antai tarpsektorinių infrastruktūrų bei 
konkrečioms ligoms skirtų projektų, taip 
pat diagnostikos testų ir priemonių 
tyrimo, plėtrą.

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
4 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) iki 2011 m. pabaigos savo šalies 
teritorijoje nurodyti nacionalinius ir 
regioninius pavyzdinius centrus ir skatinti 
kurti pavyzdinius centrus ten, kur jie dar 
neįkurti, visų pirma į nacionalinius retųjų 
ligų planus įtraukiant nuostatas dėl 
nacionalinių ir regioninių pavyzdinių 
centrų kūrimo;

(1) iki 2011 m. pabaigos savo šalies 
teritorijoje nurodyti nacionalinius ir 
regioninius pavyzdinius centrus ir skatinti 
kurti pavyzdinius centrus ten, kur jie dar 
neįkurti, visų pirma į nacionalinius retųjų 
ligų planus įtraukiant nuostatas dėl 
nacionalinių ir regioninių pavyzdinių 
centrų kūrimo; padėti sudaryti retųjų ligų 
katalogus ir retųjų ligų ekspertų sąrašus;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
4 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) skatinti, galimai panaudojant 
Europos Sąjungos finansavimą arba 
bendrą finansavimą, kurti pavyzdinius 
centrus ir ligonines, kad būtų rengiami 
specialūs mokymai specialistams tam 
tikrų retųjų ligų srityje ir jiems būtų 
sudarytos sąlygos įgyti atitinkamą patirtį;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu mokyti daugiau specialistų retųjų ligų srityje, kad galima būtų veiksmingai su jomis 
kovoti. 
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
6 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) į nacionalinius retųjų ligų planus 
įtraukti nuostatas teikti ligonių 
organizacijoms paramą ir konsultacijas, 
kaip nurodyta 1 ir 2 dalyse.

(3) į nacionalinius retųjų ligų planus 
įtraukti nuostatas teikti ligonių 
organizacijoms paramą ir konsultacijas, 
kaip nurodyta 1 ir 2 dalyse. užtikrinti, kad 
pagal nacionalinių planų nuostatas būtų 
nustatomi nacionaliniai arba regioniniai 
pavyzdiniai centrai ir sudaromi retųjų ligų 
ekspertų sąrašai;

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymo dėl Tarybos rekomendacijos
bendrasis pristatymas ir įvertinimas

Ši Tarybos rekomendacija sveikintina, nes imtis bendrų veiksmų retųjų ligų srityje tiek 
Europos Sąjungos, tiek nacionaliniu lygiu yra neabejotinai būtina. Nors kiekvienos retosios 
ligos paplitimas yra labai mažas, jomis serga milijonai Europos Sąjungos gyventojų, nes jų 
nustatoma tūkstančiai. 

Tačiau turimas pasiūlymo variantas yra tikrai nepakankamas ir pagal jį neįmanoma parengti 
perspektyvios programos. Taip yra todėl, kad jame neaprašytas (kad ir bendrais bruožais) 
būtinas finansavimas iš ES ir bendrasis ES ir valstybių narių arba kitų organizacijų 
finansavimas. Taigi remiantis tokiu dokumentu neįmanoma įgyvendinti kai kurių esminių 
dalykų retųjų ligų srityje, pavyzdžiui, kurti ekspertų centrų tinklų, kataloguoti ligų, atlikti 
specialių mokslinių tyrimų ir pan.

Tekste prašoma Komisijos skirti penkerius metus pasiūlymui įgyvendinti nuo jo patvirtinimo 
dienos, o tai yra ilgas laikotarpis, kuriuo praktiškai nieko neįmanoma nuveikti, nes 
nenumatytas finansavimas. 

Todėl aš, kaip pranešėjas, siūlau prašyti Komisiją leisti įgyvendinti pasiūlymą vėliausiai iki 
2012 m. pabaigos, nes iki to laiko valstybės narės pateiks reikiamus duomenis apie ekspertų 
centrus ir profesinių žinių apie retąsias ligas (2011 m.). 

Šiame konkrečiame prašyme dėl įgyvendinimo reikėtų numatyti finansavimą ir (arba) 
bendrąjį finansavimą šiose srityse:
a) būtinas epidemiologinių duomenų rinkimas ir retųjų ligų katalogo sudarymas, siekiant 
susidaryti aiškų šių ligų srities Europos Sąjungoje vaizdą;
b) reikiamų tinklų kūrimas;
c) ekspertų centrų steigimas tose valstybėse narėse, kuriose tokių centrų stinga;
d) specialiųjų mokymo kursų parengimas veikiančiuose centruose, kad specialistai galėtų įgyti 
profesinių žinių;
e) ekspertų ir specialistų sutelkimas, siekiant sukurti reikiamas sąlygas turimoms žinioms 
tobulinti; 
f) retųjų, ypač genetinių, ligų diagnostinių priemonių ir bandymų srities moksliniai tyrimai.

Šį pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos vertiname kaip veiklos grafiką, skirtą palankioms 
sąlygoms retųjų ligų tyrimo srityje sukurti, ir turėtume suprasti, kad jis yra bendrojo 
pobūdžio, tačiau dar kartą norėčiau pabrėžti, kad norint pasiūlymą veiksmingai ir sėkmingai 
taikyti, reikia jį patikslinti ir aiškiau apibrėžti įgyvendinimo laikotarpį (kalendoriniais metais). 
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Svarbūs klausimai, kuriuos turi apimti 
Komisijos pasiūlymas dėl įgyvendinimo

1. Tarybos rekomendacija akivaizdžiai parodo, kad retųjų ligų sritis Europos Sąjungoje nėra 
deramai apibrėžta:
– nei registro forma, kuriame ligos kataloguojamos po vieną,
– nei tikslių statistinių duomenų forma.
Tai akivaizdžiai parodo didelis pacientų skaičiaus paplitimas (nuo 27 iki 36 milijonų žmonių) 
ir retųjų ligų skaičius (nuo 5 000 iki 10 000 retųjų ligų).

2. Svarbu taip pat paminėti, kad šią temą reikėtų nagrinėti lanksčiai, nes retosios ligos 
apibrėžimas (tai liga, kuria serga mažiau negu 5 asmenys iš 10 000) yra pernelyg ribotas, 
kadangi turint šiek tiek didesnį sergančių asmenų skaičių nei nurodyta apibrėžime, 
susidursime su dilema, ar ta liga laikytina retąja, pavyzdžiui, jeigu ja serga 5,1 asmens iš 
10 000. Be to, retosios ligos paplitimas įvairiose valstybėse narėse gali skirtis. 

3. Jeigu sergančių asmenų skaičius yra didelis, nors kiekvienos ligos paplitimas nėra didelis, 
bendrieji veiksmai visoje Europos Sąjungoje yra neabejotinai būtini.
Todėl manau, kad galutiniame pasiūlyme dėl įgyvendinimo reikėtų nurodyti kai kurių 
retųjų ligų specializuotus centrus bei ligonines ir kiekvienoje šalyje turimas profesines 
žinias ir remiantis šia informacija sukurti tinklą. 

4. Akivaizdu ir tai, kad norint kovoti su retosiomis ligomis, būtina reguliuoti pacientų 
judumą, nes ne kiekviena valstybė narė turi visą reikiamą patirtį. Taigi tokiems pacientams 
būtinos patirties ir centrų nebuvimą gali kompensuoti jų judumas. Su tuo susijusį finansavimo 
klausimą turėtų svarstyti valstybės narės. 

5. Specialistų judumas yra dar vienas labai svarbus aspektas: 
a.) ekspertų judumas visoje Europos Sąjungoje – jie padėtų steigti naujus centrus kitose 
valstybėse narėse;
b.) specialistų judumas – jie įgytų žinių apie tam tikras retąsias ligas Europos Sąjungoje 
veikiančiuose centruose. Norint įgyvendinti šią priemonę, būtina parengti mokymų kursus ir 
klinikinę praktiką, kad apie šias ligas žinių įgytų daugiau ekspertų. 
Taigi šių centrų misija bus ne tik kovoti su retosiomis ligomis, bet ir sukurti reikiamą aplinką 
žinioms perduoti. 

6. Kadangi daugelis retųjų ligų yra paveldimos, neabejotinai svarbu daryti mokslinius 
tyrimus ir diegti naujoves, siekiant stiprinti diagnostikos galimybes, pasitelkiant 
genetinius tyrimus. 

7. Kai tam tikrų ligų genetiniai tyrimai yra atlikti, jie gali būti taikomi atliekant 
priešimplantacines procedūras, kad būtų galima išvengti šių ligų embriono stadijoje, o kai 
kurias jų – visai išnaikinti. To reikėtų siekti bendromis jėgomis, pasitelkiant genetikų 
konsultacijas ir informacijos tinklus. Kai kurios valstybės narės taiko šią praktiką kovodamos 
su tam tikromis ligomis, taigi į tai reikėtų atsižvelgti, nes tokiomis priemonėmis galiausiai 
pavyks išnaikinti kai kurias retąsias ligas. 


